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FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES – FAPS 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS 
ATA Nº 06/2021 

 
Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, foi realizada reunião online, tendo em 
vista as orientações dos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, que indicam para evitar a 
aglomeração de pessoas, objetivando reduzir a possibilidade de contágio com o coronavírus 
(COVID-19). Desta forma, o Sr. Vinícius, Diretor Financeiro do FAPS, realizou a reunião de forma 
online, por meio de e-mail, enviando aos membros do Comitê de Investimentos (Sr. Flavio 
Alexandre de Carvalho – Presidente do IPAM, Sra. Luciane Maraschin – Tesoureira do FAPS e Sra. 
Marcieli Fortuna – representante indicada pelo Conselho Deliberativo) a Pauta desta Ata com sua 
respectiva explicação. O primeiro ponto de pauta desta reunião é: 1. Análise do comportamento 
financeiro referente ao mês de maio: alguns fatos importantes influenciaram na melhora global da 
economia, o principal fator é o aumento da vacinação contra a covid-19 e a reabertura de algumas 
economias, o que potencializou a retomada das atividades econômicas. A China, como já havia 
ocorrendo, fortaleceu, novamente, a vacinação de sua população, possibilitando a continuidade 
positiva e crescente da economia local tanto para indústria quanto para o serviço. Também, na zona 
do euro, as perspectivas de melhora foram positivas, principalmente com a retomada dos serviços e 
da indústria. Outro fator foi que a zona do euro abriu a possibilidade do turismo retornar, reabrindo 
suas fronteiras para pessoas que já estejam vacinadas, desde que a vacina já tivesse recebido o aval 
da Agência Européia de Medicamentos. Mais especificamente, no Reino Unido, os dados otimistas 
apresentados se deu para a redução da taxa de desemprego (em março) e o crescimento das vendas 
no varejo em abril, em comparação com março, demonstrando o esforço do processo de vacinação e 
sua consequência. Já em relação aos Estados Unidos, embora já venha em um processo de 
flexibilização para as pessoas com duas doses da vacina, o mercado se apresentou um pouco volátil, 
devido aos dados de inflação apresentado no período, preocupação esta que o mercado ainda não 
tem resposta se é uma inflação temporária ou mais definitiva que venha a afetar no andamento da 
política monetária do país. Por outro lado, o discurso do FED e os dados de desemprego, fizeram o 
contraponto para deixar um pouco mais equilibrada as dúvidas do cenário americano. No Brasil, a 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID tomou conta da pauta política. Nesta CPI 
diversos membros foram chamados a depor sobre a forma de condução do governo federal na 
questão do combate à pandemia. Este tema, não foi o que mais interferiu no cenário doméstico. 
Porém, temas como a aprovação da Medida Provisória, pela Câmara dos Deputados, sobre a 
privatização da Eletrobrás, a preocupação do abastecimento das hidrelétricas, o aumento da 
inflação, o ritmo lento de vacinação, a produção industrial de março (com retração em relação ao 
mês de fevereiro), a queda na venda do varejo e o aumento na taxa de desemprego foram alguns dos 
pontos que pesaram e interferiram na movimentação do mercado interno. Além disso, o Comitê de 
Política Monetária (COPOM) aumentou a taxa Selic em 0,75%, como forma de frear a inflação no 
Brasil e demonstrou apetite para um novo aumento na próxima reunião do COPOM. Mesmo assim, 
o mercado brasileiro apresentou um desempenho bom no mês de maio, tanto para renda fixa quanto 
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a variável. Assim, a carteira de investimentos do FAPS rentabilizou 1,26%, ante a uma meta 
atuarial (mês) de 1,27%. No acumulado do ano a carteira do FAPS está rentabilizando 1,07% ante a 
uma meta atuarial acumulada de 5,51%. Entre investimentos e conta corrente, o FAPS encerrou o 
mês de maio com R$ 379.672.331,93 (trezentos e setenta e nove milhões, seiscentos e setenta e dois 
mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e três centavos). 2. Movimentações financeiras do mês 
de junho/21: no mês de junho não houve indicação de alteração de carteira. A indicação da 
Assessoria Financeira – SMI é manter-se atento aos fatos econômicos, retomada e reabertura dos 
setores econômicos nacional e mundial e a taxa de inflação. Tendo alguma movimentação de 
melhora, a estratégia será alterada. 3. Assuntos gerais: o Diretor Financeiro indica a manutenção da 
reunião de forma online, até que se estabeleça uma segurança mais efetiva de realização das 
reuniões presenciais. Nada mais havendo a relatar eu, Vinícius de Vargas Bacichetto, encerro a 
presente ata que será assinada por mim e pelos demais membros do Comitê de Investimentos. 


